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На основу чл.36 став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН, и члана 5. Правилника о
обавезним елементима Kонкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова, („Службени гласник РС“ број 86/2015),
сагласно Закону о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за
припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18 и 54/19) и
Закључку Комисије за координацију активности у изградњи станова за припаднике
снага безбедности, бр. 06-00-1226/2020-02 од 12.02.2020., Одлуке о покретању
поступка јавне набавке ЈНППЗ 01/20 бр. ISPV 290/20 од 26.02.2020.г. и Решења о
образовању Комисије бр. ISPV 291/20 од 26.02.2020.г., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у јавној набавци у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда
ЧЛ. 36. СТАВ 1. ТАЧКА 5 ) ЗЈН

ФЕБРУАР 2020.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРИМА
SPV DUNAV д.о.о, Нови Сад и Република Србија
1.2 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив: SPV DUNAV д.о.о, Нови Сад
Адреса: ул. Булевар цара Лазара бр. 3, 21 000 Нови Сад
Интернет страница Наручиоца: www.ssb-srbija.rs
1.3 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда број ЈНППЗ 01/20.
1.4 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Додатни радови – дренажа терена и замена тла адекватном подлогом на КП 540/88,
КП 540/89, КП 540/90 и КП 540/91 КО Нови Сад IV, Нови Сад.
1.5 ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Додатни радови који нису били укључени у Уговор о извођењу радова чији је
предмет уступање извођења радова на грађењу три слободностојећа вишепородична
стамбена објекта: објекат Г на КП 540/88, објекат Ђ на КП 540/89 и објекат Е на
КП 540/91 са припадајућим унутарблоковским уређењем на КП 540/90 КО Нови Сад
IV, Нови Сад, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за
извођење радова.
1.6 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Шифра:
45111230-9 Радови на стабилизацији терена
45111240-2 Радови на дренажи терена
45112310-1 Радови на насипању
1.7 ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕМ СЕ УПУЋУЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДЕ
Позив за подношење понуде се упућује групи понуђача коју чине W.D. CONCORD
WEST D.O.O, Београд, Зрењанински пут 150 а, Београд као овлашћени члан Групе
понуђача, и чланови: FRENKI ALARM D.O.O,Valjevo, Насеље ослободиоца Ваљева,
бр.73/6, PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH RADOVA LUX-ELEKTRO D.O.O, UB , 28. Фебруара бр. 2, УБ, MPP
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JEDINSTVO A.D. Sevojno, Првомајска бб, Севојно и TRON TEX D.O.O. NOVI SAD,
Футошки пут 40б, Нови Сад.
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II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛAНА 75. ЗЈН И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

2.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗЈН
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4. потписивањем ове Конкурсне документације, односно пунуде, понуђач под
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је при састављању
понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Додатни услови за ову јавну набавку нису предвиђени.
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2.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Испуњеност услова из члана 75. став 1. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећих
доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
4.) изјаве понуђача да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Доказ из тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Правно лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. ЗЈН није дужно да
приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних
услова из ЗЈН и ове Конкурсне документације.
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде,
као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
На све што није предвиђено овом Конкурсном документацијом примењују се
одредбе:
− Уговора o извођењу радова који је закључен са групом понуђача чији је
овлашћени члан W.D. CONCORD WEST D.O.O, Зрењанински пут 150а,
Београд (заводни број код Извршиоца: 03-4173/19 од 25.12.2019, заводни број
код Наручиоца: ISPV 1173/19 од 25.12.2019);
− Конкурсне документације Наручиоца за јавну набавку број ВЈН 05/19 чији је
предмет уступање извођење радова на грађењу три слободностојећа
вишепородична стамбена објекта: Објекат Г на КП 540/88, Објекат Ђ на КП
540/89 и Објекат Е на КП 540/91 са припадајућим унутарблоковским
уређењем на КП 540/90 КО Нови Сад IV, Нови Сад;
− Закона и других прописа који уређују материју јавних набавки, односно
Закона, прописа и стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке.

3.1 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, ВРЕМЕ ПРЕГОВАРАЊА, ЈЕЗИК
ПОНУДЕ И ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА
Рок за подношење понуде је 06.03.2020.г. до 09:30 часова.
Отварање понуде је истог дана у 10 часова. Преговарање почиње одмах након
отварања понуде у просторијама Наручиоца. Понуда се подноси на српском језику.
У поступку преговарања могу учествовати искључиво овлашћена лица понуђача са
уредним овлашћењима у којима је посебно назначено да могу преговарати о цени,
односно понудити нижу цену од првобитно понуђене као и краћи рок од првобитно
понуђеног.
3.2 ПОПУЊАВАЊЕ И ОВЕРА ПОНУДЕ
1. Понуда се обавезно попуњава на оригиналним примерцима Конкурсне
документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач при
попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати
исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду. Уколико је
текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст нечитки, понуда ће
се одбити као неуредна.
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2. Овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне
документације да потпише на сваком предвиђеном месту у Конкурсној
документацији.
3. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној коверти,
тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква
је предата.
4. Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или
заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.

3.3 ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована у партије.
3.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.

3.5 ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У поступку преговарања понуђач може изменити своју понуду (искључиво нуђењем
ниже цене и краћег рока од оних у првобитној понуди) на начин описан у Поглављу
V ове Конкурсне докуметације.

3.6 ЗАБРАНА УЧЕСТВОВАЊА У ВИШЕ ПОНУДА
1. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда.
3.7 ПОДИЗВОЂАЧИ
1. Понуђач, уколико ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не
може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.
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3.8 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКE ПОНУДЕ
1.

Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи су дужни да, уколико
понуду подносе као заједничку, то наведу у својој пријави попуњавањем
одговарајућег обрасца из Поглавља IV Конкурсне документације.

2.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.

3.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. ЗЈН.

3.9 ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
За додатне радове који су предмет ове јавне набавке аванс није предвиђен.

3.10 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средства финансијског обезбеђења су дефинисана одредбама:
− Уговора o извођењу радова који је закључен са групом понуђача чији је
овлашћени члан W.D. CONCORD WEST D.O.O, Зрењанински пут 150а,
Београд (заводни број код Извршиоца: 03-4173/19 од 25.12.2019, заводни број
код Наручиоца: ISPV 1173/19 од 25.12.2019);
− Конкурсне документације Наручиоца за јавну набавку број ВЈН 05/19 чији је
предмет уступање извођење радова на грађењу три слободностојећа
вишепородична стамбена објекта: Објекат Г на КП 540/88, Објекат Ђ на КП
540/89 и Објекат Е на КП 540/91 са припадајућим унутарблоковским
уређењем на КП 540/90 КО Нови Сад IV, Нови Сад.

3.11 ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Гарантни период је дефинисан одредбама:
− Уговора o извођењу радова који је закључен са групом понуђача чији је
овлашћени члан W.D. CONCORD WEST D.O.O, Зрењанински пут 150а,
Београд (заводни број код Извршиоца: 03-4173/19 од 25.12.2019, заводни број
код Наручиоца: ISPV 1173/19 од 25.12.2019);
− Конкурсне документације Наручиоца за јавну набавку број ВЈН 05/19 чији је
предмет уступање извођење радова на грађењу три слободностојећа
вишепородична стамбена објекта: Објекат Г на КП 540/88, Објекат Ђ на КП
540/89 и Објекат Е на КП 540/91 са припадајућим унутарблоковским
уређењем на КП 540/90 КО Нови Сад IV, Нови Сад.
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3.12 ВАЛУТА
Цена се у јавној набавци изражава у динарима.

3.13 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
1.

2.

3.

4.

5.

Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени само
за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ниједном лицу изван
круга лица укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће
бити објављени било приликом отварања пријава било у наставку поступка
или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке
које не садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису
јавно доступни, као и пословне податке који су интерним актима учесника
означени као поверљиви, а у складу са законом који се уређује пословна
тајна. Понуђач је дужан да сва поверљива документа из достављене
документације означи у десном горњем углу документа црвеним великим
словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора стајати потпис лица које
потписује понуду, односно обрасце из ове Конкурсне документације.
Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа
достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а
у истом реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним
великим словима ''ПОВЕРЉИВО''
Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у
оквиру понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не
одговара за поверљивост података који нису означени на захтеван начин.
Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој јавној
набавци.

3.14 ИСПРАВКА РАЧУНСКИХ ГРЕШАКА
1. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
2. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

3.15 НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавнe
набавки одвија се у складу са Законом о јавним набавкама.
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3.16 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте најниже понуђена цена,
односно потребно је да понуђена цена није већа од тржишне.

3.17 ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА И ЗАПИСНИК О ПРЕГОВАРАЊУ
Након отварања понуда сачињава се Записник о отварању понуда приступа се
поступку преговарања у складу са овом Конкурсном документацијом, о чему се
саставља Записник који потписују чланови Комисије наручиоца за јавну набавку и
овлашћено/а лица/е понуђача.

3.18 ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ
Елементи за преговарање по овој набавци јесу:



цена радова
рок завршетка радова

3.19 ПОСЕБНА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач потписом и овером ове Конкурсне документације изричито наводи да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
3.20 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Евентуалну накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине сноси понуђач.
3.21 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
1. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
3. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет од дана објављивљивања
одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
4. Подносилац захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН је дужан да на рачун
буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара;
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5. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним
набавкама, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156.
Закона о јавним набавкама, која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне
таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована
и датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама чија
се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈНППЗ 01/20;
(7) сврха: републичка административна такса; број или другa ознакa јавне
набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив
наручиоца;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о
извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца
захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне
таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води
у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.

3.22 РОК ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци закључује се у року до два дана од протека рока за заштиту
права.
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈНППЗ 01/20
4.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: __________________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ___________________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:__________________________
ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________
ТЕЛЕФАКС:___________________________________________________________
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: __________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _______________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ______________________________________________
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
_______________________________________________________________________

Место и датум
_____________, _____. ____. 2020. год.

Понуђач
_______________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напоменa:
Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је да достави
податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није заједничка, понуђач
попуњава само један од приложених образаца. Образац се може копирати.
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4.2 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: _______________________________________________
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: ______________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ___________________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:__________________________
ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________
ТЕЛЕФАКС:___________________________________________________________
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: ______________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: _____________________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _______________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ______________________________________________
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
________________________________________________________________________

Место и датум
_____________, _____. ____. 2020. год.

Понуђач
_______________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:
Овај образац се попуњава уколико се радови врше и преко подизвођача. Попуњава
га овлашћено лице понуђача (групе понуђача).
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4.3 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

1. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде,
понуда ће бити одбијена као неисправна.
2. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати
захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
3. Рок важења понуде је _______________ календарских дана од дана отварања
понуде.

Место и датум
_____________, _____. ____. 2020. год.

Понуђач
_______________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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4.4 ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Цену чине:

I Цена машинског ископа земљаног материјала од разминирања, са утоваром у
камионе и одвозом на депонију удаљености 20km, обрачун по m3:
______________ m3 х ___________ дин = ______________ дин

II Цена машинског затрпавања пробраним земљаним материјалом из ископа од
разминирања, обрачун по m3:
______________ m3 х ___________ дин = ______________ дин

III Цена црпљења подземних и атмосферских вода из ископа од разминирања,
обрачун по сату рада пумпе:
_____________ сати х ___________ дин = ______________ дин

IV Цена затрпавања ископа од разминирања након црпљења вода (замена тла ради
стабилизације терена), обрачун по m3 :
______________ m3 х ___________ дин = ______________ дин

Укупна цена износи (I+II+III+IV):

______________________________ динара
словима:
____________________________________________________________динара.

Цена је изражена без ПДВ-а.
ПДВ ће се обрачунавати сагласно Закону о ПДВ-у ("Сл. Гласник РС", бр. 84/2004,
86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015,
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83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017 и 113/2017), Правилнику о утврђивању добара и
услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез за
додатну вредност ("Сл. глсник РС", бр. 86/2015) и Уредби о класификацији
делатности ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010).
Стварна вредност изведених радова добија се као збир производа стварно изведених
количина радова и уговорених јединичних цена.
Понуђена укупна цена обухвата све врсте радове и све врсте трошкове које Понуђач
буде имао као неопходне за завршетак посла по овој јавној набавци.
С обзиром на то да је потребно да Понуђач преузме све потребне активности и
процедуре за довођења терена у стање пре радова на разминирању, Понуђач у својој
Понуди доставља предмер и предрачун за све додатне радове.
Понуђач прихвата да за посао који је предмет ове јавне набавке неће имати никакава
евентуална друга или допунска потраживања према Наручиоцу посла, која су ван
оквира понуђене укупне цене, односно већа од преговарачким поступком постигнуте
укупне цене.
Начин плаћања дефинисан одредбама:
− Уговора o извођењу радова који је закључен са групом понуђача чији је
овлашћени члан W.D. CONCORD WEST D.O.O, Зрењанински пут 150а,
Београд (заводни број код Извршиоца: 03-4173/19 од 25.12.2019, заводни број
код Наручиоца: ISPV 1173/19 од 25.12.2019);
− Конкурсне документације Наручиоца за јавну набавку број ВЈН 05/19 чији је
предмет уступање извођење радова на грађењу три слободностојећа
вишепородична стамбена објекта: Објекат Г на КП 540/88, Објекат Ђ на КП
540/89 и Објекат Е на КП 540/91 са припадајућим унутарблоковским
уређењем на КП 540/90 КО Нови Сад IV, Нови Сад.

Рок за завршетак извођења додатних радова који су предмет ове јавне набавке
износи _____________ календарских дана.

Место и датум
_____________, _____. ____. 2020. год.

Понуђач
_______________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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4.5 ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВРШИОЦУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВРШИОЦА
1. Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвршиоцу
износи ______ %, односно ______________ динара.
2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца јесте:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Место и датум
_____________, _____. ____. 2020. год.

Понуђач
_______________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:
Наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке.
Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи сваки поједини
подизвршилац.
Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за његово
попуњавање.
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V МЕСТО, ВРЕМЕ, УСЛОВИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Поступак преговарања се врши у просторијама Грађевинске дирекције Србије у Ул.
Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, у Београду, а након отварања понуде дана
06.03.2020.г. у 10 часова и састављања Записника о отварању понуде, после чега се
приступа преговарању и саставља се записник о преговарању.
Лице које заступа понуђача у преговарачком поступку мора имати ваљано
овлашћење за учешће у преговарачком поступку у коме је изричито назначено да
може понудити нижу цену и краћи рок од оних који су дати у првобитној понуди.
Понуђач не може у поступку преговарања понудити вишу цену од оне која је дата у
првобитној понуди нити дужи рок за завршетак радова, с тим да понуђена цена не
може бити већа од тржишне.
Преговарање ће се вршити у два круга (корака), док понуђач који учествује у
поступку преговарања не да своју коначну цену и коначни рок за завршетак радова.
1. У првом кругу, овлашћени представник понуђача усмено износи своју
понуђену цену и понуђени рок за завршетак радова. Понуђач може остати при
понуђеној цени са отварања понуде и понуђеном року за завршетак радова
или смањити износ понуђене цене, односно дати краћи рок за завршетак
радова.
2. У другом кругу овлашћени представник понуђача, на обрасцу понуде уписује
своју коначну понуђену цену и коначни понуђени рок за завршетак радова.
Образац мора бити попуњен и потписан. Понуђач може остати при понуђеној
цени и понуђеном року из првог круга преговарања или смањити износ
понуђене цене, односно понудити краћи рок за завршетак радова.
Уколико овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку
сматраће се коначном ценом и коначним понуђеним роком за завршетак радова она
цена односно онај рок који је понуђач навео у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у
достављеној понуди, нити се може понидити дужи рок од рока за завршетак радова
који је исказан у достављеној понуди.

20 / 25

SPV DUNAV д.о.о, Нови Сад – Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНППЗ 01/20

VI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У смислу члана 15. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“ број 86/2015), у обрасцу трошкова припреме понуде могу бити
приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства
обезбеђења.
ИЗНОС ТРОШКА У
РСД

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Место и датум

Понуђач

_____________, _____. ____. 2020. год.

_______________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:
Достављање овог обрасца није обавезно.
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VII

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је
понуду у поступку јавне набавке број ЈНППЗ 01/20, Наручиоца SPV DUNAV д.о.о,
Нови Сад, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Место и датум
_____________, _____. ____. 2020. год.

Понуђач
_______________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомене:
 У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
 Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године.
 Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл. 82. став
1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача
 Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
 Понуђач може доставити један образац Изјаве, који је потписан и оверен
печатом од стране свих учесника у заједничкој понуди;
 Понуђач може доставити и појединачне изјаве потписане и оверене печатом
од стране сваког ученсика у заједничкој понуди.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У складу са чланом 9. став 4. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта
изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр.
41/18 и 54/19), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________________________________,
(назив понуђача)
у поступку јавне набавке број ЈНППЗ 01/20 испуњава све услове из члана 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане Kонкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место и датум

Понуђач

________________, _____. ____. 20__. год.
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Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача:
 Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
 Понуђач може доставити један образац Изјаве, који је потписан и оверен
печатом од стране свих учесника у заједничкој понуди;
 Понуђач може доставити и појединачне изјаве потписане и оверене печатом
од стране сваког ученсика у заједничкој понуди.
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IX КОНТАКТ НАРУЧИОЦА
Контакт особе Наручиоца су:
Миодраг Таназовић, дипл.инж.маш. тел. 011/3209-913 и
Марко Крстић, мастер безбедности, тел. 011/3209-921,
радним даном од 09:00 до 15:00 часова.
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